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PENDAHULUAN 

 

Pertumbuhan industri perikanan yang begitu cepat di Indonesia ternyata tidak diikuti 
dengan peningkatan kinerja industri perikanan. Hal ini dibuktikan dengan masih belum 
mampunya Indonesia bersaing dipasar internasional. Bahkan daya saing diantara 75 
negara perikanan menurun dari posisi 44 menjadi posisi 67 sehingga tertinggal dengan 
Malaysia, Thailand, Philippina dan Vietnam (Putro 2001). Namun, kesempatan untuk 
mengembangkan industri perikanan masih terbuka sangat luas dan dapat berhasil 
apabila mampu memanfaatkan peluang potensi resources yang dimiliki. 
 
Dalam perjalanannya berbagai tantangan akan dihadapi oleh industri perikanan, seperti 
perjanjian konvensi antar negara dimana dalam hal ini akan berlaku perdagangan bebas 
dengan segala konsekuensinya. Tantangan lain dalam pengembangan industri perikanan 
adalah pada kemampuan memanfaatkan peluang dan potensi sumberdaya alam 
perikanan yang dimiliki sebagai penyedia bahan baku industri (industri berbasis 
sumberdaya alam). Industri perikanan juga akan dihadapkan pada upaya untuk dapat 
memberikan kepuasan kepada konsumen, karena konsumen akan menuntut jaminan 
persyaratan mutu produk yang tinggi. Disisi lain, industri perikanan juga akan 
dihadapkan pada berbagai hambatan seperti ditolaknya produk ekspor hasil perikanan 
oleh beberapa negara tujuan ekspor seperti Eropa dan Amerika, sebagai akibat mutu 
produk tidak terjamin dan memenuhi persyaratan, karena diduga tercemar logam berat.  
Serta posisi penawaran harga produk yang lemah karena harga ditentukan oleh negara 
tujuan ekspor yaitu Jepang , Amerika, Uni Eropa dan Korea. 
 
Upaya yang dilakukan untuk pembangunan industri perikanan adalah dengan cara 
menyediakan kemudahan untuk memberikan berbagai fasilitas yang menunjang 
keberhasilan usaha perikanan seperti kemudahan untuk mendapatkan sarana 
produksi/perbekalan ke laut, mendaratkan hasil tangkapan dan menjamin 
pemasarannya, sehingga terciptanya kelancaran sejak mulai produksi sampai tahap 
pemasarannya. Faktor utama untuk mendukung pengembangan usaha perikanan 
khususnya kegiatan penangkapan adalah dengan tersedianya prasarana penangkapan 
ikan berupa pelabuhan perikanan/pendaratan ikan (PP/PPI) sebagai tempat berlindung 
dan berlabuh bagi kapal-kapal perikanan, mengisi bahan perbekalan serta mendaratkan 
ikan hasil tangkapannya.  
 
Pelabuhan perikanan Samudera (PPS) merupakan suatu pusat aktivitas dari sejumlah 
industri perikanan serta merupakan tempat berlabuh bagi kapal-kapal perikanan yang 
akan datang dan pergi dari operasi penangkapan ikan, juga sebagai tempat perbaikan 
kapal dan melindungi kapal dari badai dan topan. Mengingat hal ini, maka PPS perlu 
dikembangkan dan dimaksimalkan fungsinya sebagai pendorong kemajuan industri 
perikanan. 
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Dengan mempertimbangkan potensi, kelemahan, tantangan dan peluang di atas maka 
sudah selayaknya dilakukan pengembangan Pelabuhan perikanan samudera dengan 
mempertimbangkan karakteristik sumberdaya sebagai bagian dari usaha yang 
komprehensif dalam mewujudkan ekonomi kelautan sebagai arus utama kebijakan 
ekonomi nasional. 
 
 

 

POKOK PIKIRAN 
 

 
Pelabuhan perikanan berdasarkan skala pelayanan yang diberikan dapat diklasifikasikan 
menjadi beberapa kelas dan yang terbesar adalah pelabuhan perikanan samudera, 
untuk selanjutnya disebut PPS. Pelabuhan ini adalah pelabuhan perikanan kelas A, yang 
skala layanannya sekurang-kurangnya mencakup kegiatan usaha perikanan diwilayah 
laut teritorial, zona ekonomi eksekutif Indonesia dan wilayah perairan internasional 
(KepMen Kelautan dan perikanan nomor KEP.10/MEN/2004 tentang pelabuhan 
perikanan). Walaupun tidak dirumuskan secara eksplisit akan tetapi menurut uraian 
pengertian tersebut, pelabuhan perikanan antara lain juga berfungsi sebagai pusat 
pengolahan dan pembinaan mutu hasil perikanan. Suatu mata rantai dari sistem 
produksi yang banyak memberikan nilai tambah dalam seluruh rantai perjalanan 
distribusi hasil perikanan mulai dari ditangkap dari laut sampai berada di konsumen 
(Kusyanto, 2006) . 
 
Pada saat ini, menurut data Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (2005) terdapat 5 
pelabuhan perikanan samudera (PPS), 11 pelabuhan perikanan nusantara (PPN), 40 
pelabuhan perikanan pantai (PPP) yang terdiri dari 3 (tiga) PPP yang dikelola oleh 
Departemen Kelautan dan Perikanan, serta 37 PPP yang dikelola oleh Pemerintah 
Daerah. Khusus untuk mendukung pengembangan industri perikanan setiap pelabuhan 
perikanan disediakan fasilitas berupa tanah kawasan Industri yang dilengkapi dengan 
berbagai macam fasilitas sesuai kebutuhan industri perikanan. 
 
Pada hakekatnya pelabuhan perikanan merupakan kawasan pengembangan industri 
perikanan. Pembangunan pelabuhan perikanan disuatu daerah merupakan embrio 
pembangunan perekonomian di suatu daerah (Manurung 1995).  Keberadaan pelabuhan 
perikanan dalam arti fisik, seperti kapasitas pelabuhan harus mampu mendorong 
kegiatan ekonomi lainnya sehingga pelabuhan perikanan menjadi kawasan 
pengembangan industri perikanan. 
 
Strategi kebijakan pemerintah untuk mendukung kemampuan industri perikanan 
menurut Putro (2002) adalah : (1) Membangun prasarana berupa pelabuhan perikanan 
samudera yang tidak lain adalah untuk memberi pelayanan dalam pengembangan 
industri perikanan. (2) Menghilangkan birokrasi yang dapat menghambat kinerja industri 
(3) Mengembangkan dan mendorong organisasi nelayan agar nelayan tradisional 
mampu meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan usahanya guna 
memanfaatkan sumberdaya perikanan guna mensuplai kebutuhan bahan baku industri. 
(4) Menyediakan modal investasi dan modal kerja kepada industri perikanan agar 
mampu meningkatkan kualitas produk dengan harga yang kompetitif untuk 
memenangkan persaingan pasar. 
 



Mengingat pelabuhan perikanan samudera merupakan lingkungan kerja untuk melayani 
kegiatan perikanan, berarti fungsi yang diemban cukup luas dan majemuk. Oleh karena 
itu didalam pengelolaannya memerlukan berbagai tatanan yang kondusif dan 
komprehensif. Pengelola dalam menjalankan kewajibannya harus dapat memberikan 
pelayanan terbaik agar kinerja pelabuhan perikanan tetap dapat berfungsi secara 
optimal dalam melayani industri perikanan (Elfandi. 2000). 
 
 

 

ANALISIS KRITIS 
 
 

Sebagai suatu lingkungan kerja maka pelabuhan perikanan terdiri atas berbagai fasilitas 
atau sarana yang dapat mendukung kelancaran kerja, namun demikian fungsi yang harus 
diemban cukup luas dan majemuk sehingga memerlukan berbagai tatanan yang 
diperlukan sehingga lingkungan kerja pelabuhan perikanan tetap dapat berfungsi secara 
optimal. Terselenggaranya berbagai fungsi tersebut tentunya atas adanya kerjasama 
yang terkoordinasi/terintegrasi antara berbagai instansi maupun institusi yang berkaitan 
dengan pengembangan usaha dan masyarakat perikanan. Sinergisitas diantara berbagai 
elemen serta arahan kriteria kebijakan dalam mengembangkan pelabuhan perikanan 
perlu dianalisis sebagai modal penting kemajuan ekonomi kelautan. 
 
Analisis Kebijakan Pemerintah 
  

Pemerintah melalui departemen terkait sejak orde baru telah mengeluarkan beberapa 
kebijakan terkait pelabuhan perikanan. Kebijakan pemerintah tersebut antara lain 
pembangunan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan serta membentuk Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN) terkait pelabuhan perikanan.  Agar kebijakan pemerintah ini 
lebih terarah perlu langkah selanjutnya yakni dengan meningkatkan kualitas 
sumberdaya manusia dan pendapatan petani nelayan melalui upaya optimasi 
pemanfaatan sumberdaya perikanan dengan penerapan ilmu pengetahuan dan 
teknologi berwawasan lingkungan serta peningkatan nilai tambah hasil-hasil perikanan. 
Kemudian pada tahap berikutnya perlu peningkatan penyediaan dan distribusi bahan 
pangan komoditas perikanan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia 
melalui peningkatan konsumsi gizi masyarakat. Di sisi lain, pemerintah juga dituntut 
mampu mendorong dan meningkatkan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha 
yang lebih produktif. 
 
Dalam mewujudkan penerapan kebijakan dibidang perikanan diatas, maka langkah-
langkah yang ditempuh haruslah meningkatkan keterkaitan fungsional antar setiap 
elemen. Sehingga setiap kegiatan pada masing-masing elemen dapat berjalan secara 
berkelanjutan dengan tingkat efisiensi yang tinggi. Selain itu pengembangan agribisnis 
juga harus mampu meningkatkan aktivitas ekonomi pedesaan dengan diarahkannya 
pada pengembangan kemitraan usaha antara usaha skala besar dan skala kecil secara 
serasi dan dilakukan melalui pengembangan sentra produksi perikanan dalam suatu 
skala ekonomi yang efisien. 
 
Keterkaitan antar faktor dalam pengembangan industri perikanan perlu dukungan dan 
peranan pemerintah terutama dalam penyediaan fasilitas dan ketentuan investasi. 
Sebagai upaya untuk memenuhi permintaan konsumen, industri perikanan perlu 



mendapat suplai dari  dukungan infrastruktur sumberdaya alam, sumberdaya manusia, 
dan faktor permodalan. Untuk internal pengelolaan PPS, perlu strategi dalam 
memanfaatkan faktor pendukung, cara menghadapi pesaing dan pemanfaatan 
infrastruktur yang efektif, sehingga hasil yang diperoleh benar-benar optimal dengan 
biaya minimal atau dengan resiko yang paling kecil. 
 
Disamping itu, strategi kebijakan yang perlu dilaksanakan pemerintah adalah melalui 
pendekatan agribisnis dan agroindustri. Untuk mendukung rencana diatas maka 
diperlukan pengaturan pemanfaatan prasarana di dalam kawasan industri perikanan 
berupa kemudahan mendapatkan modal usaha dan investasi bagi industri perikanan. 
Salah satu penyebab mundurnya industri perikanan di Indonesia ialah mahalnya biaya 
pelabuhan. Hal ini dilatarbelakangi oleh sulitnya memperoleh modal dan tingginya biaya 
investasi. 
  
Analisis Spasial Ekonomi 
 

Salah satu tantangan dalam pengembangan industri perikanan adalah pada kemampuan 
memanfaatkan peluang dan potensi sumberdaya alam perikanan yang dimiliki sebagai 
penyedia bahan baku industri (industri berbasis sumberdaya alam). Oleh karena itu 
industri perikanan akan mempunyai keunggulan komperatif apabila mampu 
memanfaatkan sumberdaya yang mempunyai nilai tambah, dapat menghasilkan produk 
yang memiliki nilai ekonomi tinggi, harga produknya bersaing, serta memiliki 
sumberdaya manusia yang potensial. Selain memiliki keunggulan komperatif industri 
perikanan masih harus dihadapkan pada tantangan untuk memiliki keunggulan 
kompetitif. Industri perikanan dikatakan memiliki keunggulan kompetitif apabila dapat 
melakukan peningkatan efisiensi. Upaya untuk dapat meningkatkan efisiensi adalah 
melalui pemilihan teknologi yang sesuai dengan kemampuan dan ketersediaan 
sumberdaya manusia. Selain teknologi, upaya efisiensi dalam industri perikanan adalah 
kemudahan mendapatkan bahan baku dan harga bahan baku relatif murah.  
 
Secara spasial, daerah industri (core)biasanya selalu terletak di pusat. Begitu juga halnya 
dengan sektor perikanan yang kawasan industrinya terletak di pusat kota. Sedangkan 
kawasan periphery (penyangga/material) berada jauh dari pusat karena energi untuk 
industri perikanan yang sulit diperoleh. Agar suplai bahan baku dan juga proses produksi 
lebih efisien maka perlu dikaji analisis spasial dalam pengelolaan ini. Tentunya hal ini 
akan berdampak pada kebijakan lintas sektor serta lintas departemen. 
 
Industri Perikanan (Pusat) 
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KESIMPULAN 
 
 
Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) memiliki fungsi yang penting dalam 
pengembangan industri perikanan. Oleh karenanya, pengembangan PPS merupakan 
suatu keharusan guna meningkatkan peran sektor perikanan dalam mengembangkan 
perekonomian bangsa. Dalam pengelolaan dan pengembangan PPS, pemerintah perlu 
menyiapkan langkah strategis berupa kebijakan dan program terpadu guna mencapai 
tujuan tersebut. Adapun langkah yang dapat ditempuh pemerintah ialah berupa 
peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan pendapatan petani nelayan, peningkatan 
penyediaan dan distribusi bahan pangan komoditas perikanan, mendorong dan 
meningkatkan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha yang produktif. Selain itu 
perlu dukungan dan peranan pemerintah terutama dalam penyediaan fasilitas dan 
ketentuan investasi serta kemudahan mendapatkan modal. 
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